Herre, vår Gud, till försvar för din ära föll den helige
biskopen Stanislaus för sina förföljares svärd. Ge oss
en sådan styrka i vår tro att vi håller fast vid dig i livet
och i döden. Genom din Son Jesus Kristus som med dig
Fader och den helige Ande lever och råder i evigheters
evigheter. Amen
(Kollektbön på den helige Stanislaus dag)

Ekumenisk
vesper
Tyresö kyrka, lördag 11 april kl 18.00
Den helige Stanislaus, biskop och martyr
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Trollbäckens kyrka, Vendelsövägen 38-40
Hemsida www.svenskakyrkan.se/tyreso

”Efter att ha studerat i Liège och blivit präst blev
Stanislaus biskop av Krakow 1072. Som en god herde
styrde han sitt stift, hjälpte de fattiga och besökte
årligen prästerna. Han brännmärkte kung Boleslaw
II:s sedelösa liv och exkommunicerade honom
slutligen, varpå kungen med egen hand stack
ned Stanislaus när han stod inför altaret, år 1079”.
(Katolska tidegärden)

Biskop Stanislaus helgonförklarades, kanoniserades, år 1253 och
blev Polens skyddshelgon. Han är
begravd i katedralen i Krakow, där
också Sigismund, kung av Polen och
Sverige, ligger begraven.
I altaruppsatsen i Tyresö kyrka
finns en bild, målad på trä, som
föreställer mordet på biskop Stanislaus. Altaruppsatsen är antagligen
ett polskt krigsbyte och kommer
troligen från Ostpreussen och trakterna kring Danzig. Dessa områden
var ockuperade av svenskarna åren

1629-35 och en hel del kyrkoinventarier fördes därifrån till Sverige
under denna tid. Altaruppsatsen
har varit upptagen i Tyresö kyrkas inventarieförteckning sedan
1670. (Tyresö kyrka, Barbro Flodin,
Stockholm 1979).
2015 infaller den 11 april en
lördag och Tyresö församling har
inbjudit biskop Anders Arborelius,
Stockholms katolska stift, och
Republiken Polens ambassadör i
Sverige, Wiesław Tarka, och diakon
Erik Kennet Pålsson, Den heliga

Biskop Anders Arborelius
Stockholms katolska stift

familjens katolska församling i
Brandbergen, att tillsammans med
kyrkoherden i Tyresö församling,
Michael Öjermo, fira en ekumenisk
vesper i Tyresö kyrka. Wiesław
Tarka är Polens ambassadör i
Sverige sedan februari 2015.
Tyresö kammarkör under ledning
av Ann Adolfsson Eiderfors medverkar. Välkomna!

Wiesław Tarka, Republiken Polens
ambassadör i Sverige

Diakon Erik Kennet Pålsson
Den heliga familjens katolska
församling i Brandbergen

